
                                        P r o t o k ó ł   z sesji nr  XXXVII/2013 

Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 8 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy Rytwiany. 

 

I. Obecni na sesji: 

 

1/ Radni zgodnie z załączoną listą obecności /nieobecny  radny Andrzej Karaś/. 

2/ Wójt Gminy – Grzegorz Forkasiewicz. 

3/ Sekretarz Gminy – Marianna Stryszowska. 

4/ Skarbnik Gminy  - Mirosława Szewczyk. 

 

 

II. Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w /s zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok. 
5. Interpelacje i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

 

III. Przebieg obrad: 

 

Obrady sesji trwały od godz. 16.00 do 16.45. Radny Krzysztof Janik przybył na 
sesję o godz. 16.10, radny Jacek Pytko o godz. 16.25. 

 

 



 

Pkt 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski powitał wszystkich zebranych, 
otworzył obrady sesji i przedstawił porządek obrad. 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie  12 głosami, w obecności 12 
radnych podczas głosowania. 

 

Pkt 2 

 

Protokół  z sesji nr XXXVI został przyjęty bez uwag. 

 

Pkt 3 

 

Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz  poinformował zebranych o: 

-  rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z 
terenu gminy Rytwiany. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej w Staszowie. Zaoferowało kwotę 
350złotych za 1 tonę odpadów. Wójt poinformował, że  nie ma w budżecie 
zabezpieczonej odpowiedniej kwoty na odbiór odpadów i dlatego należy 
wprowadzić zmiany w budżecie. W środę  zostanie podpisana umowa w PGKiM 
Staszów, 

-  odbytym w miniony czwartek spotkaniu z  sołtysami. W celu ustalenia 
faktycznej liczby  osób zamieszkujących w danej nieruchomości, sołtysi zostali 
poproszeni o pomoc w ustalaniu rozbieżności w deklaracjach złożonych przez 
mieszkańców. Sołtysi dotrą także do tych mieszkańców, którzy nie złożyli 
jeszcze deklaracji /ok 250 osób/, 

- podpisaniu umowy na dofinansowanie budowy boiska w Sichowie Małym, 

- podpisaniu umowy na dofinansowanie dodatkowych zajęć w klasach I-III, 

- zdarzeniach związanych z intensywnymi opadami deszczu szczególnie w 
Kłodzie, Szczece, Strzegomiu. 



Wójt Grzegorz Forkasiewicz poinformował, że zdarzenia takie należy kierować 
do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej  w Staszowie. Tam powinny zostać 
odnotowane wszystkie zgłoszenia  i  stanowisko kierowania podejmuje decyzje 
o wyjazdach zespołów. 

Wójt uczestniczył w spotkaniu Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego w 
Starostwie w sprawie sytuacji powodziowej. Nie ma zagrożenia powodziowego. 
Są miejscowe podtopienia. Poziom wody w Czarnej obniża się. Podczas 
spotkania w Starostwie wójtowie zastanawiali się nad  możliwością wystąpienia 
o pomoc finansową w związku z nadmiernymi opadami i szkodami w 
infrastrukturze drogowej. Okazało się, że aby wystąpić o pomoc musi być 
osiągnięty wskaźnik opadów w wysokości 4.  Według punktu pomiarowego 
który jest w Sydzynie, wskaźnik opadów wyniósł 3,2.  

-radna Maria Woźniak stwierdziła, że wskaźnik ten nie jest miarodajny. 
Wiadomo, że obecnie mamy do czynienia z opadami punktowymi. W Sydzynie 
może być wskaźnik 3,2 a w innej miejscowości np. w Kłodzie był na pewno o 
wiele większy. 

- radny Michał Rajca zapytał  co będzie z pracownikami Zakładu Komunalnego 
zajmującymi się wywozem odpadów, czy będzie nawiązana współpraca z PGK 
Staszów? 

Wójt odpowiedział, że na razie nie wiadomo. Praktycznie dotyczy to 1 etatu bo 
reszta pracowników jest zatrudniona w ramach  grup. Trzeba się zastanowić. 

 

Pkt 4 

 

Zmiany w budżecie przedstawiła Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk. Zmiany 

dotyczą  zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 55 000złotych 

pochodzących z opłat od mieszkańców, z przeznaczeniem na usługę odbioru 

odpadów komunalnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski odczytał treść uchwały i zarządził 

głosowanie. Uchwała nr XXXVII/ 208/2013 w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na 2013 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami, w obecności 13 

radnych podczas głosowania. 

 



 

 

Pkt 5 

W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- radna Irena Pogorzelska uważa, że są przypadki, których zgłaszanie do 

Powiatowej Komendy Straży Pożarnej byłoby śmieszne, a miejscowa straż 

pożarna  problem usunie. 

 

- radna Maria Woźniak  zgłosiła: 

1/ uszkodzenie ulicy Długiej w Rytwianach w wyniku ulewnych opadów, 

2/ potrzebę wyjaśnienia z Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 

Wodnych  sprawy rowów melioracyjnych oraz ciągłych podtopień przez wody 

Moczydlanki, 

3/ potrzebę oczyszczenia rowu z zarośli przy ulicy Długiej. 

Radny Jerzy Gwizdowski powiedział, że ludzie piszą pisma do Zarządu 

Melioracji, dostają odpowiedź, że  Zarząd nie ma pieniędzy. Ludzie pytają po co 

ten Zarząd skoro nic nie może zrobić?. 

Wójt odpowiedział, że przedstawiciel Zarządu zostanie zaproszony na sesję. 

- radny  Michał Rajca  zgłosił potrzebę wykoszenia trawy przy drogach 

gminnych, 

Wójt  poinformował, że  od przyszłego tygodnia rozpocznie się wykaszanie 

traw. 

- radny Jacek Pytko  poinformował o podtopieniach w Rudzie. W wyniku 

opadów deszczu utworzyła się wyrwa przy drodze, 

- radna Sikora Mieczysława zgłosiła potrzebę wykoszenia trawy przy boisku oraz 

podcięcia gałęzi przy drodze w Kłodzie, 



- radny Stanisław Głowacki zaprosił wszystkich na uroczystość 50- lecia istnienia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuklęczy, która odbędzie się 23 czerwca 2013 

roku. 

 

Pkt  6 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Sadowski  podziękował wszystkim za udział 

i zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy Rytwiany. 

 

Prot. U. Marczewska 

kierownik USC                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                 Marek  Sadowski 

 

 

 


